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Kuartèt di Arte - Kòrsou

Kuminsamentu

Den nos mundu ku ta globalisá di forma rápido

e Homo Sapiens (Hende Pensadó) i e Homo

Faber (Hende Trahadó) ta bira kada bes mas

importante. Mas i mas ta lubidá e Homo Ludens

(Hende Aktivo i Kreativo), ku ta skondí den tur

mucha (i tambe den tur adulto). 

Weta i skucha e TedTalk impreshonante di Sir Ken 

Robinson (un profesor Ingles di enseñansa di 

arte i konsehero di enseñansa di Unesco). Den 

su presentashon famoso i impreshonante ‘How 

do schools kill creativity?’ e ta konstatá ku kada 

mucha ta kreativo, sin importá na kua parti di 

mundu, pero na momentu ku e bira adulto hopi 

biaha esaki no ta e kaso mas. E previlegio aki 

ta keda djis pa un happy few, manera tur nos 

artistanan. 

Pa e motibu akí a inisiá e proyekto Kuartèt di

Arte… Pa laga hóbennan di Kòrsou hunga ku 

arte, siña tokante arte i laga nan haña amor i 

rèspèt pa arte. I mas ku tur kos, laga nan deskubrí 

arte di nos isla.

Arte di e artista ku sea a nase na Kòrsou òf no,

pero ku ta biba i traha aki. Artistanan ku ta siña

nos kon pa mira e mundu rondó di nos di forma

diferente. 

Asina e inisiativa a nase pa desaroyá

material di lès out-of-the-box nobo tokante arte

plástiko pa enseñansa di Fundeshi, Spesial i

Avansá na Kòrsou. E metanan prinsipal:

•	 Hasi e hóben konsiente di importansha

 i bunitesa di arte plástiko

•	 Siña e hóben pa tin amor i rèspèt pa

 nos propio artistanan di Kòrsou
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Edukashon

Antes nos tabata tene mundu metikulosamente

pafó di murayanan di skol. Awendia mundu

ta pasa drenta skol dor di e murayanan akí.

Pesei den e mundu aki a skohe konsientemente

pa material di lès simpel, den forma di wega,

esta e wega di kuartèt, konosí ya di tur tempu.

E pakete edukativo pa skol ta konsistí di ocho

wega, material di informashon tokante di arte

plástiko lokal en general. 

Tambe tin 10 blachi di lès ku un eskoho amplio di 

temanan for di kua e dosente por skohe. Tur skol 

di Fundeshi, Spesial i Avansá na Kòrsou ta haña 

blachi di lès huntu ku nan blachi di tarea 

gratuitamente na Papiamentu í Hulandes.

Ademas por download esakinan grátis tambe

via e website www.kuartetdiartekorsou.org.

Danki

E danki di mas grandi ta bai na tur artista i famia

di e artistanan ku ya no ta huntu ku nos mas pa

nan kolaborashon generoso i e entusiasmo

ku kua nan a risibí e proyekto. Ku esaki nan ta

enfatisá e importansha di edukashon di arte.

Partisipantenan di e Wega

Un otro danki grandi i meresí ta bai na tur esnan

ku a partisipá den e wega aki, manera nos ta

yama nos spònsornan. Na promé lugá Maduro

& Curiel’s Bank, AFAS i Prins Bernhard Cultuurfonds

Caribisch Gebied ku a apoyá e proyekto aki

grandiosamente. Arte i edukashon di arte ta 

un prioridat visibel serka e partisipantenan aki. 

E organisashonnan klave ku 

responsabilidat pa enseñansa na Kòrsou tambe ta 

konsiente i ta suprayá importansha di edukashon 

di arte. Pesei nos ta yama danki na RKCS (Rooms 

Katholiek Centraal Schoolbestuur), D.O.S. (Dienst 

Openbare Scholen) i VPCO (Vereniging Protestants 

Christelijk Onderwijs) pa nan sosten espontáneo. 

Louis Hilgers  
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Tambe nos ta yama danki na Koks Gesto 

Caribbeans, SLB-diensten i Fundashon Bon 

Intenshon ku tambe a hasi posibel ku e inisiativa 

akí a bira realidat.

E Tim di Wega 

Pa por a realisá e proyekto akí a forma un tim 

speshal 

•	 Louis Hilgers, esun ku a pensa i tuma 

 inistiativa i pionero di enseñansa 

 EduCos.nl

•	 Lusette Verboom, responsabel pa e 

 kontenido artístiko, redaktor i kurador 

 galleryalmablou.com

•	 Nicole Henriquez, responsabel pa e 

 kontentido artístiko, redaktor i kurador  

 bloemhof.cw 

•	 Alberto Da Costa Figuiera, a vigilá e parti   

 finansiero minusiosamente

•	 Ton Laeven, a pensa i desaroyá e pakete   

 edukativo atraktivo i sorprendente

•	 Jenny Schings, a transkribí tur e material di 

 lès pa uso den práktika diario

•	 Judith Eurlings, a diseñá tantu e wega komo 

 e material edukativo ku hopi grasia

•	 Martin Knops, a komponé e ambiente 

 digital (wèpsait) pa e wega

•	 Jos Videler, èks-dosente di CKV a evaluá 

 kontenido di tur e material di lès 

•	 Marcel van Duijneveldt, dosente CAV a trese  

 sugerenshanan práktiko pa uso lokal

•	 Marijke Hilgers-Hoelen, redaktor final i 

 korektor minusioso di teksto

•	 Diana Lebacs, a tradusí mayoria di 

 e tekstonan na papiamentu

•	 Monique Rosalina-van de Kuilen, a yuda ku 

 parti di produkshon di e blachinan di lès

Gosa di e Wega!

Editornan: EduCos i Fundashon Arte ’99

Louis Hilgers - Lusette Verboom - Nicole Henriquez

Promé edishon 2017

www.kuartetdiartekorsou.org
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Kunstkwartet - Curaçao

Begin

In onze snel globaliserende wereld is de Homo 

Sapiens (Denkende Mens) en de Homo Faber 

(Werkende Mens) steeds belangrijker. Meer en 

meer wordt de Homo Ludens (Spelende,  

Creatieve Mens), die in elk kind (en ook in elke 

volwassene) schuilt, vergeten. 

Kijk en luister maar eens naar de  indrukwekkende 

TedTalk van Sir Ken Robinson (Brits hoogleraar 

kunstonderwijs en onderwijsadviseur Unesco). 

In zijn fameuze, indringende betoog ‘How do 

schools kill creativity?’ constateert hij dat ieder 

kind, waar ook ter wereld, creatief is, maar 

eenmaal volwassen vaak niet meer. Dat blijft 

voorbehouden aan die happy few, de artiesten, 

de kunstenaars. 

Vandaar dit initiatief … Laat kinderen op Curaçao 

spelen met kunst, leer ze over kunst, breng ze 

liefde en respect bij voor kunst. 

En bovenal laat ze de kunst op ons eiland 

ontdekken. Kunst van kunstenaars die, al dan 

niet geboren op Curaçao, daar wonen, leven 

en werken. Kunstenaars die ons anders naar de 

wereld om ons heen laten kijken. Zo ontstond het 

initiatief nieuw out-of-the-box lesmateriaal over 

beeldende kunst te laten ontwikkelen voor het 

Funderend, Speciaal en Voortgezet onderwijs 

op Curaçao. Met als belangrijkste doelen: 

•	 Kinderen bewust maken van het belang 

 en de schoonheid van beeldende kunst. 

•	 Kinderen liefde en respect bijbrengen voor 

 de eigen Curaçaose kunstenaar

Educatie

Vroeger hielden we de wereld vaak angstvallig

buiten de schoolmuren. Nu dringt die wereld 

dwars door de schoolmuren heen naar binnen.

In die wereld is daarom bewust gekozen voor  

eenvoudig en vooral speels lesmateriaal in 

de vorm van het oeroude kwartetspel. 
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Het educatieve schoolpakket bestaat uit acht 

spellen en informatie materiaal over de lokale 

beeldende kunst in het algemeen. Daarbij zijn 

tien lesbrieven met een scala aan onderwerpen 

waaruit de leerkracht/docent kan kiezen. 

De lesbrieven en bijbehorende werkbladen 

worden in het Papiamentu én Nederlands gratis 

aangeboden aan alle scholen in het Funderend, 

Speciaal en Voortgezet Onderwijs op Curaçao. 

Deze zijn tevens digitaal te downloaden via de 

website www.kunstkwartetcuracao.org 

Dank

Bijzonder grote dank gaat allereerst naar 

alle kunstenaars en de nabestaanden van 

reeds overleden kunstenaars voor hun 

enthousiaste reakties en belangenloze 

medewerking. Zij onderschrijven daarmee 

het grote belang van kunsteducatie.

Medespelers

Grote dank zijn wij verschuldigd aan de medespelers 

van dit spel, zoals we onze donoren en sponsoren 

graag noemen. Op de eerste plaats de Maduro & 

Curiel’s Bank, AFAS en het Prins Bernhard Cultuurfonds 

Caribisch Gebied die volop ondersteuningen gaven. 

Kunst en kunsteducatie staan bij deze medespelers 

hoog in het vaandel. 

Het belang van kunsteducatie wordt eveneens 

gezien en onderschreven door de grote 

onderwijsverantwoordelijke organisaties op Curaçao. 

Dank daarom aan het RKCS (Rooms Katholiek 

Centraal Schoolbestuur), D.O.S. (Dienst Openbare 

Scholen) en VPCO (Vereniging Protestants Christelijk 

Onderwijs) voor hun spontane ondersteuning. 

Ook de firma Koks Gesto Caribbeans, SLB-diensten 

en Fundashon Bon Intenshon zijn we grote dank 

verschuldigd voor het mogelijk maken en de 

verwezenlijking van dit initiatief.

Louis Hilgers
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Spelteam

Om dit project te realiseren is 

een bijzonder spelteam geformeerd.

•	 Louis Hilgers, bedenker / initiatiefnemer 

 project en onderwijspionier – EduCos.nl

•	 Lusette Verboom, artistieke  project invulling,   

 redaktie en curator - galleryalmablou.com

•	 Nicole Henriquez, artistieke project invulling,   

 redaktie en curator - bloemhof.cw  

•	 Alberto Da Costa Figueira, zorgde voor 

 een correcte financiële bewaking.

•	 Ton Laeven, die vele uitdagende lesbrieven   

 bedacht en ontwikkelde.

•	 Jenny Schings, die alle lesbrieven perfect   

 ‘vertaalde’ voor de dagelijkse lespraktijk.

•	 Judith Eurlings, die spel en lesbrieven in 

 een prachtig design wist te gieten.

•	 Martin Knops, die het geheel in een digitale   

 omgeving (website) heeft gegoten.

•	 Jos Videler, oud CKV docent, die alle 

 lesmateriaal inhoudelijk toetste.

•	 Marcel van Duijneveldt, CAV docent die   

 praktische tips voor lokaal gebruik aanreikte. 

•	 Marijke Hilgers-Hoelen, eindredactie en   

 minutieus corrector van alle teksten.

•	 Diana Lebacs, die een groot deel van de   

 vertaling in het Papiamentu componeerde.

•	 Monique Rosalina-van de Kuilen, die mede  

 zorgdroeg voor de lesbrieven.

Veel speelplezier!

Namens de uitgevers EduCos en Stichting Arte ’99

Louis Hilgers - Lusette Verboom - Nicole Henriquez

Eerste editie, 2017

www.kunstkwartetcuracao.org
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Serámika - Keramiek

Ellen Spijkstra, 1957

  

Klein Duimpje, 2014 

Geglazuurd steengoed 

en raku  

100 x 550 x 25 cm

 

Norva Sling, 1947

  

Gritu pa Enseñansa, 2011 

Keramiek  

75 x 50 x 40 cm 

 

Annemieke Dicke, 1967

  

Tula II, 2014 

Steengoed keramiek, 

bewerkt met oxydes 

170 x 40 x 50 cm

 

Marlies Schoenmakers, 1961

  

Red versus Blue, 2015   

Steengoed en cobalt oxyde  

34 x 32 x 17 cm
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Dibuho - Tekening

Ans Mezas-Hummelink, 1953 

Elis Juliana, 2014 

Potlood tekening op papier  

48 x 26,5 cm

 

Wop Sijtsma, 1939 - 2013 

 

In de Dierentuin, 2000 

Waterverf en inkt 

op papier  

17 x 13 cm 

Ariadne Faries, 1968 

 

Dushi Yu! (Ana), 2016 

Digitale tekening  

30 x 27 cm

 

Elis Juliana, 1927 - 2013 

 

Bon Siman - Môgge, 2002 

Pentekening op papier  

25 x 15 cm
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Pintor Maskulino - 
Mannelijke Schilders

Philippe Zanolino, 1960 

 

Dog, 1998 

Acrylverf op linnen  

99 x 99 cm

 

Tony Monsanto, 1946 - 2014 

 

El Santo Guerero, 2006/2009 

Olie- en acrylverf 

op doek    

180 x 130 cm

Wilson Garcia, 1938 

 

Supla bo Beku, 1989 

Olieverf op linnen  

120 x 120 cm

José Maria Capricorne, 1932 

 

De Aankondiging, 2009   

Acrylverf op linnen 

en zuurvrij karton  

40 x 50 cm
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Arte Konseptual - 
Conceptuele Kunst

Herman van Bergen, 1953 

Islas Inútiles, 2013 

Sumpiña van 

Acacia Tortuosa / 

Mixed media  

300 x 500 x 30 cm

 

Yubi Kirindongo, 1946 

 

Mama Kultura, 2005 

Autobumpers 

280 x 190 cm

 

Ruben La Cruz, 1954 

 

Kas di Bleki, 2015 

Mixed Media  

250 x 210 x 240 cm

 

Tirzo Martha, 1965 

 

Captain Caribbean 

Receives His First 

Tula Stigmata, 2014 

Performance  

nvt 
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Bida Kotidiano - Dagelijks Leven

Saida Hernandez, 1935 

 

Wishi, 2016 

Olieverf op doek  

40 x 30 cm

Richard Doest, 1942 

 

Filingrana, 2014 

Acrylverf op doek  

50 x 50 cm

 

Girigorio Papy Adriana, 1956 

 

Contradiction 

of Innocence, 2004 

Olieverf op canvas  

110 x 91 cm

 

Suzet Rosaria, 1957 

 

Muhénan Krioyo, 2009 

Mixed media op papier  

50 x 65 cm
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Mixed Media

Bernadetta van Eps - Schretlen, 1934 - 2015 

 

Communication, 1997 

Glas en metaal  

250 Ø diameter

 

Evelien Sipkes, 1955 

 

Before and After, 2015 

Porcelein, glas, 

metalen kralen en 

linnen  

51 x 37 x 5,5 cm

 

David Bade, 1970 

 

Dansend Paard, 2016 

Mixed media sculptuur  

700 x 160 x 450 cm

 

Felix de Rooy, 1952 

 

Shaman’s Dream, 2008  

Textiel applicatie  

140 x 120 cm
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Historia Pintá -
Geschiedenis  Geschilderd

Luigi Pinedo, 1926 - 2007 

 

Tafelberg, 1991 

Acrylverf op linnen  

60 x 75 cm

Roald Ati Schotborgh, 1933 - 2011 

 

De Drie 

Gebroeders, 2010 

Olieverf op canvas  

60 x 80 cm

Nechi Pieters, 1898 - 1960 

 

Vrouw op ezel, 1952 

Olieverf op canvas  

55 x 80 cm

Philip Rademaker, 1944 

 

Kurá di Halman, 2008 

Acrylverf op hout  

122 x 81 cm
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Pintor Feminino - 
Vrouwelijke Schilders

Jean Girigori, 1948 

 

Madre Feliz, 2014 

Acrylverf op doek  

100 x 80 cm

 

Nena Sanchez, 1945 - 2017 

 

Blue Goddess 

with Red Flowers, 2008 

Acrylverf op canvas  

40 x 50 cm

 

Lucila Engels - Boskaljon, 1920 - 1993 

 

Yolanda Corsen, 1960 

Olieverf op linnen  

70 x 50 cm 

Henrica Houwen, 1947 

 

The Big Splash, 2010 

Acrylverf op paneel  

150 x 110 cm
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Eskultura - Beelden

Hortence Brouwn, 1937 

 

Big Mama, 1999 

Brons  

165 x 100 x 150 cm

Nelson Carrilho, 1953 

 

Rijzend uit de aarde, 

in vol ornaat verheven, 

reik ik uit bied ik aan, 

mijn verhaal, 1997 

Brons  

550 x 175 x 90 cm

Brigitte Wawoe, 1939 

 

Trotse Vogel, 2016 

IJzer en steen 

van de Tafelberg  

135 x 35 x 60 cm

Ashley Mauricia, 1961 

 

Stone Tribe, 2005 

Koraalsteen 

2005 

50 x 40 x 15 cm
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Arte Naif - Naïeve kunst

Hipolito Ocalia, 1916 - 1984 

 

Misa di Montaña, 1980 

Olieverf op 

houten paneel 

 

Enrique Olario, 1891 - 1977 

 

Notredam 

na Korsow, 1972 

Olieverf op hardboard  

29 x 58,5 cm

Miss Lee Hodge, 1899 - 1998 

 

Otrobanda, 1975 

Olieverf op doek 

en karton  

65,2 x 78 cm

Maximiliano Nepomuceno, 1908 - 1975 

 

Morto di un General, 

1972 

Blik

24 x 20 x 17 cm
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Karikatura - Spotprenten

Dori Maco 

  

Entregá wes’i 

lomba aki, 1973 

Pen op papier  

30 x 42 cm

 

Pa Stechi 

  

Pastechi Bakiyou, 2016 

Digitale prent  

 

Baré 

   

Postbode en Hond, 1987 

Kleurpotlood op papier  

29 x 21 cm

 

Djul! 

  

Plaka, 2009 

Pen op papier  

29 x 21 cm
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Fotografia - Fotografie

Robert Soublette, 1846 - 1921 

 

Kroningsfeest 

Koningin Wilhelmina, 

Breedestraat 

Otrobanda  

1898

Fred Fisher, 1905 - 1981 

 

Van Dyksteeg, 1970 

Sepia afdruk met thee 

 

Carlos Tramm, 1951 

 

Kas di Kunuku, 2014 

Digitale foto 

 

Sinaya Wolfert, 1964 

 

Colorful Seú, 2008 

Digitale foto  
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Partisipantenan di e Wega
Medespelers 
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Riba www.kuartetdiartekorsou.org tin un lista 

di buki i pelíkula ku ta trata arte di Kòrsou, 

ademas por haña hopi mas informashon 

tokante tur nos artístanan.

Op www.kunstkwartetcuracao.org zijn titels 

van boeken en films over Curaçaose kunst 

opgenomen, hier zijn ook meer gegevens 

over al onze kunstenaars te vinden.

 

 Educos.nl 

GalleryAlmaBlou.com

Bloemhof.cw

PS

Tamaño di e obranan den e buki akí ta: 

largura x hanchura x profundidat. Nan ta di 

e obra riba su mes, sin leshi ni pedestal.

Pa mas informashon tokante e artistanan akí, 

por konsultá e wepsaitnan menshoná aki bou. 

De maten bij de kunstwerken in dit boekje 

zijn zonder lijst of sokkel opgemeten: 

lengte x breedte  x diepte. Voor meer informatie

over deze kunstenaars, kunt u onderstaande 

websites raadplegen. 

www.art.centralbank.cw

www.bloemhof.cw 

www.curacao-art.com

www.curacao.exto.org

www.galleryalmablou.com 

www.institutobuenabista.com 

www.thecuracaomuseum.com 

www.uniarteorg.wordpress.com 
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